
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSVARETS SENIORFORBUND 
avdeling Øvre Romerike 

Sommerutgave  
Nyhetsbrev 2017  

Velkommen til FSF-Øvre Romerike! 

Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører 

for alle store endringer. Vår avdeling forsøker 

gjennom medlemsmøter og andre aktiviteter 

å bidra positivt til å møte den nye tilværelsen 

bedre 

Juli 2017 

 

God sommer til alle dere medlemmer 

Her kommer et ekstranummer av Nyhetsbrevet  

Håper dette kan bidra til å øke gleden og 

forventningene  til alle treffene våre i årets 

høstsesong. 
Som leder ønsker jeg å si noen ord hvorfor jeg ønske å utgi dette Nyhetsbrevet 

Vi har nå gjennomført en fin vårsesong, som ble avsluttet med en vellykket 

«Sommerfest» i mai. Håper alle dere medlemmer har en kjempefin sommer og 

koser dere med venner og familie. 

Jeg synes det blir litt lang tid uten Nyhetsbrev fra mai til september, derfor ønsker jeg å 

sende ut et midt på sommeren, som er forsøk i år. Neste ordinære nyhetsbrev kommer i 

midten av september når mere av høstens program er spikret. Jeg ønsker å få med noen 

lesverdige innlegg med aktuelle temaer i nevnte Nyhetsbrev. Det første medlemstreffet 

kommer onsdag 27. september. Nye medlemmer strømmer hele tiden til vår avdeling,      

noe som mer enn kompenserer for de få som faller fra. Dere medlemmer er alle flinke til å 

kapre nye medlemmer. Stå på videre. Jeg gleder meg til fortsettelsen utover høsten.   

 God sommer !  Med vennlig hilsen Harald Blakseth, leder 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfesten – 12 mai 2017 

Vellykket sommerfest. 

60 medlemmer ønsket sommeren velkommen da årets møtesesong ble avsluttet.  

Med en aperitiff om bord, ble vi ønsket velkommen til en forsmak på varmere dager med 

spekemat og rømmegrøt og noe godt i glasset. Leder ønsket alle velkommen. 

Leder av FSF Geir Anda stod for Kong Harald den 5 skål, før kveldens toastmaster 

John Waagland loset oss igjennom sanger, vitser og taler. 

Leder FSFØR oppsummerte avdelingens vårprogram, roste medlemmene for våre 

aktiviteter. Selv med naturlig frafall fortsetter medlemsmassen å øke. Styret med 

flere nye medlemmer har kommet godt i gang. 

Landsmøte FSF ble avviklet 8 – 10 mai på Gjøvik, hvor leder og nestleder deltok og var meget 

fornøyd med gjennomføringen av møtet. I tillegg deltok fra vår avdeling Arne Bigseth som er 

regionsansvarlig for region 5 i FSF. Arne ble gjenvalgt som regionsleder. 

Sjef FSF Geir Ande fortalte deretter om situasjonen generelt  

innenfor FSF, og kom tilslutt til kveldens foreløpig høydepunkt.  

Vårt medlem Tor Ulf Bygmester ble tildelt forbundets 

hederstegn i sølv med diplom for lang og god innsats. 

Velfortjent applaus runget og en svært overrasket og 

beveget kar fikk medaljen på sitt bryst og diplomen i hånden. 

Applausen og stemningen rundt bordene bekrefter kanskje  

noe av det vi står for: vi bryr oss om hverandre! 

Stor takk med sang til kjøkkenet som serverer så mye god mat til så mange. 

Dans er trim og mange kalorier forsvant for full musikk på dansegulvet. 

Med en god sanger blant  

medlemmene, tok vi fram noen gamle  

travere og sang av full hals. Vi har jo 

Gerd Thoreid alias GT-Sara som medlem 

Vi rundet av litt over midnatt og ønsket alle  

en kjempefin sommer, og vel møtt igjen i september. 
 

God sommer hilsen Trond. 

 

  

 

 

 

   

Her er noen bilder i tillegg som er i feststemning på Sommerfesten 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemstreff  28. sept. 2016

FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

Eldredagen i Eidsvoll!
Fredag 30. sept. kl. 17.00 på Søndre Samfund, 

Råholt «Bekjemp eldrediskriminering»   

Foredrag ved Leder i pensjonistforbundet Jan Davidsen. 

Ola Ramset spiller og underholder – det blir en svingom

 

Eldredagen i Eidsvoll. 
Fredag 29. september kl. 17:00, Søndre Samfund, Råholt 

På Eldredagen 2016 møtte det 184 personer. 

NÅR DU BLIR GAMMEL OG INGEN VIL HA DEG – 

SÅ SETT DEG PÅ TAKET SÅ KRÅKA KAN TA DEG! 

Av Tor Ulf Bygmester 

Dette var jo en helt vanlig tekst brukt i minnebøkene vi hadde som unger. Dere husker sikkert? Vi lo 

litt av påstanden og så for oss gamlinger på taket. Uskyldig moro – ja vel, men kanskje nærmere 

sannheten nå enn hva vi ante den gang? 

Jeg tenker først og fremst på den lenge annonserte ELDREBØLGEN som nærmer seg med stormskritt. Er 

jeg og du – for ikke å nevne kommunene våre og fylket – enten det heter Akershus eller Viken godt 

forberedt og rustet til å ta hånd om de av oss som ikke vil klare seg selv, nå når vi blir så mange gamle?  

For tiden er det inn å fortelle at vi alle sammen ønsker å bo hjemme til siste slutt. Klare seg selv hjemme.  

Ja så lenge vi er frisk og rask – går jo det som en lek. Men se deg omkring der det bor en hvor helsa 

skranter - der er det nok slutt på leken. For de av oss som lever i parforhold og opplever dette påføres 

partneren ekstra belastninger og starter en prosess som lett blir til en ond sirkel som sliter på alle. 

Hjemmesykepleien skal jo komme som en reddende engel etter hvert. Både 6 og 7 ganger i døgnet kan 

de komme og bistå noen få minutter hver gang. Vel og bra i en tidlig fase, men om du trenger 

helkontinuerlig tung pleie over tid, tror jeg de fleste av oss ønsker seg fast plass på et sykehjem. Tror du 

det vil stå en ledig plass til deg om du trenger det om noen år? Eller blir det slik vi fleiper om at 

Julekvelden kommer på kjerringa? Ja, si det. 

Jeg tror det er viktigere nå enn noen sinne for oss gamlinger å drive forebyggende vedlikehold av egen 

kropp og sjel. Det er lettere sagt enn gjort – men det må til. Ellers kollapser hjelpeapparatet om få år, 

tror jeg. 

For min egen del deltar jeg på ”Gubbetrim” to ganger ukentlig, og til høsten starter jeg i tillegg på 

treningsstudio for ren styrketrening. Likevel er det ingen garanti for å bli værene frisk og rask langt inn i 

alderdommen. Imidlertid om jeg ga blanke blaffen, ville jeg fort havne i faresonen for å bli en belastning 

for omgivelsene. 

Som dere vet sitter jeg i Eldrerådet i Eidsvoll, valgt inn etter forslag fra vår avdeling.  

Der prøver jeg etter beste evne å påvirke slik at Eldrerådet gir råd til politikerne som skal tilrettelegge 

for fremtidens eldreomsorg.  

Bla mener jeg at det må bygges et nytt sykehjem – gjerne i nærheten av Gladbakk. Det må sikres 

sentrumsnære tomteområder både til det og fremtidige eldreboliger som må bygges straks. Eldreboliger 

med så vel heltids pleie som uten.  Antall gamle vil øke radikalt i de nærmeste årene.  Både du og jeg er 

en del av disse gamle. Da skjønner du at dette HASTER!     GOD SOMMER TIL DERE ALLE   hilsen Tor Ulf. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!     Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg». 

INNMELDINGSBLANKETT  -  FORSVARETS SENIORFORBUND – AVD. ØVRE ROMERIKE 

Medlem: 

Etternavn:…………………………....……..Fornavn:…………………………..Født:……….……….….Mobil:…….…………… 

E-pst:………………………………………………………………………………………………………………….………………………….….. 

Adresse:………………………………………………………………Post nr:…………..……..Sted:…………………………….….…… 

Signering:…………………………………………………………………………………………………………..………………………..……. 

Ektefelle/samboer/venn: Vi anbefaler at ektefeller/samboere/venn søker medlemskap. 

Etternavn:………………………….………..Fornavn:…………………..………..Født:………………….Mobil:…..………...…… 

E-pst:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Signering:…………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…. 

Vervet av:………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Sendes: FSFØR v/Harald Blakseth, Homlenvegen 36, 2072 DAL eller e-mail: harolav@online.no  

Medlemskontingenten er kun kr. 300,-- pr år pr. medlem og bringer med seg nytte og glede. 

 

……………..…….klipp…………………………….…..klipp………………………………..klipp…………… 

Det lønner seg å være medlem i Forsvarets seniorforbund, avd. Øvre Romerike 

Seniorforbundet er størst i staten, vi er tett på forsvaret og vi kan pensjon. 

Gamle kolleger i fornyet versjon ønsker deg hjertelig velkommen  

og gleder seg til å se deg som medlem. 

Kjære medlemmer. Det er bare å verve nye medlemmer, sterkere blir vi !!! 

Styret i FSF-Øvre Romerike har den glede å informere om og invitere til 

høstens aktiviteter 2017. Avsett allerede nedennevnte datoer i kalenderen i 

dag, slik at du ikke går glipp av disse begivenhetene.  

Gode foredragsholdere på treffene. Flere detaljer kommer i  

høstens Nyhetsbrev. 

Vi starter opp med medlemstreff i september osv. 

Onsdag 27 september kl. 18:00 på Sessvollmoen,  

foredragsholder er Eidsvolls syngende Ordfører Jon-Erik Vika. 

Onsdag 25 oktober kl. 18:00 på Sessvollmoen,  er ikke spikret ennå. 

Fredag 17 november går vi til julebords med noko attåt. 

Torsdag 14 desember følger den tradisjonelle Julekaffen på Dal Grendehus. 

Så møt opp, alle er hjertelig velkommen. 

Se også vår webside: www.fsforb.no og hent opp FSF-Øvre  Romerike       

FSF- Øvre Romerike har i dag 304 medlemmer. 

Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen 
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